
 

Kære medlemmer 

De strammede COVID19 restriktioner har desværre også en vis indvirkning på svømmeklubbens dagligdag i 

Jyllingehallerne samt i omklædningsrummene og svømmehallen. 

Fra torsdag den 29. oktober 2020 skal alle fra 12 år og opefter bære mundbind når de træder ind ad døren 

til Jyllingehallerne. 

Man skal have mundbind på, hvis man ikke udøver en idrætsaktivitet, dvs. at forældre og andre der 

afleverer/henter/venter på børn og unge, der er til svømning, skal bære mundbind så længe de befinder sig 

indenfor i halanlægget.  

En undtagelse i forhold til at bære mundbindet er, når der dyrkes en idrætsaktivitet og dens natur gør det 

umuligt at håndtere et krav om mundbind. Det gælder blandt andet i forbindelse med svømning – dvs. når man 

er i svømmehallen/bassinerne samt i omklædningsrummene skal man IKKE bære mundbind uanset alder.  

 

Udenfor svømmehallen og omklædningsrummene skal der bæres mundbind, også selv om der kun er få meter 

fra omklædningsrummene til udgangsdørene – mundbind er et krav. 

Sammen med børn og unge op til 21 år må der deltage én nødvendig voksen over 21 år for at afvikle 

aktiviteten/svømmeundervisningen forsvarligt. Der må derfor være én voksen med i omklædningen og i vandet 

til Babysvømning og Forælder/barn svømning. 

Forsamlingsforbuddet på 10 personer er gældende i omklædningsrummene fra i dag den 26. oktober. 

Men på Plask og leg holdene må én forælder – såfremt det skønnes nødvendigt – hjælpe i omklædningsrummet 

under forudsætning af, at de 4m2 til rådighed per person kan overholdes.  

Fra i morgen tirsdag, vil klubben i det omfang det er muligt sørge for, at der er hjælpere i omklædningsrummene 

når Plask og leg samt Begynder 1 holdene har omklædningstid. 

Det er vigtigt, at alle svømmere overholder den omklædningstid der er tildelt deres hold. Og ikke mindst, at 

reglen om, at man ikke må bade efter svømmetimen overholdes. Det gælder både børn og voksne, uanset 

hvilket tidspunkt på dagen/aftenen man svømmer. På alle hold tilbydes svømmerne at blive skyllet med varmt 

vand – så ingen badning i baderummet efter endt svømning! 

Ovenstående restriktioner er gældende indtil andet meldes ud fra sundhedsmyndighederne og regeringen. 

Håber I alle vil hjælpe med at overholde de gældende regler, så vi på den bedst mulige måde kan fortsætte 

svømmeundervisningen. 

Har du yderligere spørgsmål til håndteringen af restriktionerne, er du velkommen til at kontakte mig på mailen 

instruk@jgi-swim.dk. 

Mange hilsner 

Connie 

JGI-Swim 
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